Vereniging Dorpsbelangen
Grolloo en Omstreken
KvK nr. 40048381
Rabo Rolde nr. 3560.37.983
WERKGROEP GROLLOO TOTAAL
Hofakkers 24
9444 XB GROLLOO
tel.: 0592501587
e-mail: gt@grolloo.com

Jaarlijkse bijeenkomst op maandagavond 2 mei 2016.
Locatie CR Gerrie
Aanvang 20:00 uur
Werkgroep Grolloo Totaal

Verslag
1. Opening
a. Voorzitter Hilbert Stel opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Ingekomen post / mededelingen
a. Afmeldingen van de OuderVereniging; ijsvereniging Evenveen; Supportersvereniging en HBG
b. Hanny Nijmeijer komt later (20:15)
c. Thijmen Reinders komt later (Helaas niet meer tijdens de vergadering)
3. Verslag van vorige vergadering 13 april 2015
a. Te bekijken via: http://www.grolloo.com/downloads/gt/verslagGT2015.pdf
b. Acties n.a.v.:
I. Plaatsen aluminium plaquettes monumenten – is uitgevoerd.
II. Jaarvergadering Evenveen – de toegezegde vergadering is niet gehouden. De
vergadering vindt het jammer dat het Evenveen niet aanwezig is. Vragen over de
huidige situatie met betrekking tot mogelijke woningbouw of de financiële situatie,
blijven nu onbeantwoord.
III. Microfoons “De Pol” – Deze microfoons zijn ondergebracht bij Grolloo Totaal. Ze zijn
ideaal voor opvoering, waarbij op breed podium het geluid moet worden versterkt.
De Jeugdsoos beschikt eventueel over een passende versterker. De set is aan te
vragen bij Bertus Reinders.
IV. Wijziging adres Markehuis in informatieboekje – is uitgevoerd.
V. Sleutel school i.v.m. calamiteiten – Bij calamiteiten kan het noodnummer, dat bij de
school is aangegeven – gebeld worden. De veiligheidsdienst zal dan actie
ondernemen en betrokken personeel informeren.
VI. Aanschaf driehoeksborden door VvV – hier is van afgezien wegens te hoge kosten.
VII. Geplastificeerde dorpsagenda op de publicatieborden – dit is niet uitgevoerd, daar
meldingen van verenigingen niet op tijd binnen komen.
VIII. Programmaboekje 2016 – VvV – antwoord als hierboven. De VvV werkt zo nodig zelf
met flyers.
IX. Ruimte voor opslag materialen SGO (~15 verhuisdozen) – dit is afgehandeld.
X. Dorpshuis van het jaar en heropening Markehuis – zeer geslaagde actie, met een
enorme inzet van een grote groep mensen. De heropening was een leuk gebeuren.
Op dit moment zijn er nog volop acties gaande, waaronder de fitnesruimtes,
vergaderruimte, kleedkamers en douches, entree sportzaal en dakisolatie voor de
toneelzaal. In de vergaderzaal is een kast gemaakt. Deze kan door verenigingen – in
overleg - worden gebruikt. O.a. Crescendo zal hier gebruik van gaan maken.
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XI. Versierde wagens Roldermarkt – niet uitgevoerd. VDGO heeft geen vraag gehad.
Mogelijk is een vraag terecht gekomen bij iemand van het zeskampteam, maar dit
heeft in ieder geval niet geleid tot het leveren van een versierde wagen.
XII. Informatie oud papier Marwijksoord – Nooitgedacht en een deel van de
Borgerderstraat/Papenvoort – melding gedaan bij de school en hierin wordt
sindsdien voorzien. Er wordt gewezen op de mogelijkheid deze activiteit op te
nemen in de afvalwijzer-APP.
4. Middelen / goederen
a. Verlichting set – beamer – zendermicrofoon – 4 richtmicrofoons – versterker met boxen
I. Het uitlenen is minimaal. Toneel, school, welzijn ouderen en Volksvermaken
gebruiken jaarlijks de vaste onderdelen. Er wordt geen huur meer geheven.
b. Monumenten algemeen
I. Deze liggen er goed bij, mede dankzij de poetsbeurt die tijdens NL-Doet wordt
gegeven. Op dat moment worden ook de publicatie- en Welkomsborden
onderhouden.
II. Ergens op de brink tussen Hofsteenge en Gerrie zal een tijdelijk beeld worden
geplaatst inzake de oude TT-route. Bertus merkt op dat wel rekening moet worden
gehouden met ruimte voor de zomermarkt.
c. Archiefkasten voor verenigingen via Stichting Het Markehuis
I. De verlichting in de kelder is niet optimaal.
d. Gebruik kasten op dit moment:
Crescendo
1
ijsvereniging Het Evenveen
0,5
Boermarke
0,5
Sportvereniging S.G.O.
1
Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken
1
Vereniging voor Volksvermaken
2
Zangvereniging De Vriendenkring
2
Plattelandsvrouwen - Vrouwen van Nu tot 2017 betaald
0,5
Peuterspeelzaal "Prugelstee"
0,5
in gebruik
9,0
e. Wat te doen met archief Plattelandsvrouwen en Prugelstee
I. Bertus vertelt dat H. Luning bezig is met de geschiedenis van de Plattelandsvrouwen
in de voormalige gemeente Rolde en dat deze gebruik maakt van het archief. De
vergadering is het er mee eens dat deze documenten bewaard blijven.
II. Voor de documenten van Prugelstee geldt het zelfde. Alleen voor het opgeslagen
speelgoed moet een oplossing gezocht worden. Bertus zal contact opnemen met Gea
Oelen om het voorstel van de vergadering te bespreken. De vergadering stelt voor de
spullen beschikbaar te stellen t.b.v. de rommelmarkt van de kerk.
5. Bergruimte voor goederen van verenigingen lid van Grolloo Totaal
a. Goederen zijn van een vereniging – uitlenen kan alleen via deze vereniging
b. Decorpanelen – (standbouw) – deze zijn tijdens NL-Doet door VvV en TOG schoongebrand en
opnieuw in de witte saus gezet. Eerder uitgeleende panelen waren beschilderd, zonder dat
de beheerders (Henk Zeelenberg en Bertus Reinders) hiervan weet hadden. Er is nu
afgesproken dat de panelen mogen worden geleend, maar dat zij in originele staat weer
worden ingeleverd.
c. Met dank aan De Berenkuil. Een attentie zal door VDGO worden bezorgd.
d. Onderhoud ruimte – er is nieuwe verlichting nodig. Henk Zeelenberg en Jan Reinders hebben
eventueel armaturen. De beheerders zullen t.z.t. mensen benaderen voor hulp indien nodig.
Ook kan gedacht worden aan een volgend NL-Doet project.
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6. Informatievoorziening Dorpse gebeuren
a. Activiteitenboekje als Grolloo is Zo! – zie 2b8
b. Sportblad – hier zullen redactionele stukjes door een tiental schrijvers aan worden
toegevoegd om de aantrekkelijkheid te vergroten.
c. Flyers – Volksvermaken denkt flyers in te zetten ten einde meer publiciteit aan haar
activiteiten te geven. Eventueel kunnen andere organisaties meeliften.
d. Publicatieborden – bij de winkel zal een beetje worden verplaatst vanwege uitzicht
Hoofdstraat 19. Publicaties verdwijnen van het publicatiebord bij de rotonde. Voorstel is om
affiches te plastificeren.
e. Dorpsagenda – op website en in sportblad – voorzitter roept iedereen op tijdens het plannen
van activiteiten rekening te houden met andere reeds geplande activiteiten. Bertus vraagt
om tijdige en volledige informatie.
f. Website www.grolloo.com en www.grolloo.org
I. www.grolloo.org houdt per 1 jan 2017 op te bestaan
II. e-mailadressen worden omgezet naar jouwnaam@grolloo.com
III. e-mailadressen jouwnaam@grolloo.org blijven tot 31 dec 2016 in de lucht
IV. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk adressen waar nodig te wijzigen.
V. Verenigingen met eigen website gaan werken met eigen mailadressen.
VI. Bertus past secretariatenlijst aan
g. Informatieboekje Grolloo en omstreken
I. Te downloaden: http://www.grolloo.com/downloads/informatieboekje.pdf - deze
worden bezorgd bij nieuwe inwoners door VDGO
h. Secretariatenlijst
I. Te downloaden: http://www.grolloo.com/downloads/secretariaten.pdf
II. Wordt aangepast met nieuwe mailadressen
7. Jaarlijkse bijdrage
a. € 10, - - zal worden geïnd door VDGO
b. Tarief huur archief per jaar i.o.m. Markehuis € 4, - per halve kast. Huur wordt geïnd door de
VDGO, evenals de jaarlijkse bijdrage. Een overzicht van leden en gebruik archief is verstuurd
aan de penningmeester van de VDGO.
8. School- en Volksfeest 2017 Hoe verder?
a. Stand van zaken
I. Overleg geweest tussen Volksvermaken en OV De Drift – helaas is de OV De Drift
vanavond niet aanwezig. Janette legt de vergadering uit wat het gesprek heeft
opgeleverd.
II. Voor eind mei krijgt Volksvermaken uitsluitsel over:
1. Gaat de OV De Drift het School- en Volksfeest 2017 organiseren?
2. Gaat de OV – net als voorgaande edities – de kar trekken?
3. Hoe staat de OV t.o.v. een optocht met versierde wagens?
4. Indien de OV afziet van organisatie, zal het door de oliebollenacties
bijeengebrachte geld en een eventueel saldo van de vorige edities, worden
overgedaan aan een eventuele andere organiserende partij?
III. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal Volksvermaken in ieder geval VDGO
informeren en al naar gelang de antwoorden acteren.
9. Grolloo is Zo!
a. Een kort verslag – Bertus vertelt in het kort e.e.a. over een succesvol Grolloo is Zo!-jaar.
Noemenswaardig was het Diep-Triest(e) weer tijdens zomerfeest en een
avondwandelvierdaagse die dit jaar in herhaling gaat.
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b. Bloembakken – het laatste nieuws is dat deze toch weer geplaatst gaan worden en wel op 28
mei 2016. Dit alles dankzij een bijdrage van de gemeente. De bloemen zijn besteld.
10. Rondvraag
a. Locatie paasvuur. Het is duidelijk dat de huidige locatie niet weer gebruikt kan worden. Jan
Reinders deelt namens Boermarke mee dat overleg gaande is, opdat een locatie aan het
Oosterpad (mogelijk in het verlengde van de Meerkampsweg) als nieuwe locatie zal kunnen
worden ingericht. Hier moeten dan wel maatregelen worden genomen als bij voorbeeld
stalen rijplaten. Tevens dient zeer strikt te worden toegezien op aangeleverd materiaal.
Spijkers etc. is uit den boze, dus pallets mogen niet meer worden verbrand. De vergadering is
in ieder geval heel blij dat een oplossing wordt gezocht.
b. Wederom wordt de reeds eerder beschreven situatie rond Het Evenveen aangehaald. Het
Evenveen onderbrengen bij de sportvereniging zou een optie kunnen zijn. Aangezien spreken
met, beter is dan spreken over, wordt voorgesteld dat VDGO contact opneemt met het
bestuur van de ijsvereniging.
c. SGO is naarstig op zoek naar vrijwilligers voor het blues-festival. SGO kan hier veel geld mee
ophalen, maar moet dan eigenlijk wel laten zien dat zij in staat zijn veel vrijwilligers te
leveren. Op dit moment valt het nog niet mee. Vandaar een oproep aan een ieder, zoveel
mogelijk mensen te benaderen om, al was het maar enkele uren, zich beschikbaar te stellen.
11. Sluiting
a. De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar bijdrage en stelt voor nog een glaasje te
nuttigen. Dit voorstel wordt van harte aanvaard.

Onderstaande personen vertegenwoordigden de genoemde verenigingen.
In de tweede kolom ziet u naar wie de uitnodiging is verstuurd. Klopt dit niet of niet meer, geef dan even een
reactie.
Vereniging:
Vertegenwoordigd door:
Boermarke
Jan Reinders
Muziekvereniging Crescendo
Roelie Reinders
ijsvereniging Het Evenveen
0
Stichting Het Markehuis
Ina Reinders, Jan Reinders
Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo
Roelof Kiers
Oudervereniging OBS De Drift
0
Sportvereniging S.G.O.
Annemay Bock, Hilbert Stel
Supportersvereniging S.G.O.
0
Ina Reinders, Roelof Kiers, Henk Zeelenberg,
Toneelvereniging Tot Ons Genoegen
Bertus Reinders
Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en
Hilbert Stel, Alie Joling
Omstreken
Janette Meems, Marja Tjassens, Bertus
Vereniging voor Volksvermaken
Reinders
Zangvereniging De Vriendenkring
Henk Lesschen, Tinie Klaassens
Motorclub Home Base Grolloo
0
Jeugdsoos Grolloo
0
Welzijn Ouderen Grolloo e.o.
Hanny Nijmeijer, Henk Meems
Grolloo Totaal
Henk Zeelenberg, Bertus Reinders
Verslaglegging Werkgroep Grolloo Totaal, Bertus Reinders, 0623074661, gt@grolloo.com
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